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GIION KONGRESURBO POR 1979 

Inter la rezolucioj de la 38-a Hispana Kongreso 
de Esperanto, okazinta en León de la 12 gis la 15-a de 
la nuna monato, estas unu kiu precipo tuŝas Nin: la cle- 
kto de nia urbo kiel sidejo de la 39-a Hispana Kongreso 
de Esperanto, okazonta en la venonta jaro 1. „9T9-a, 

Do, ĝuste post 24 jaroj, kian ekburĝonas nova ge 
neracio de Esperantistoj, GIJON estos denove la ĉefurho 
de.la Hispana tsperantistero. Tiu jan iom fora 16-a Kon- 
greso de la jaro 1.955~a lasis ĉe ciuj partopreni toj azia 
blanjn kaj neforgeseblajn renemorojn, pri kiuj oni eĉ nun, 
tempe ankoraŭ iom nostalgio parolas, 

la decido, ke Ni organizu la venontjaran Kongre- 
«son, Vin honorigas; sed, “ankaŭ devigas Nin strebi por ke 

tiu Kongreso estu inda je tiu 16-a. Eble estos ekster ni 
aj kapabloj atingi ĉion, kion Ni -deziras por tiu 39-a Kon 
greso, sed, ĉiuj povas certi pri tio, ko Ni klopodos por 
ke neniu disreviĝu, 

Sed, oni ne forgesu, ke kiel eble plej multe Ni - 
klopodos, la ĉefa atuto por atingi plenan sukceson. estas 
la gekongresanoj mem, kiuj per sia ĉeesto jam garantias - 
sukceson. 

Tri amasa partopreno Ni ne dubes, ĉar krom la ~ 
allogaĵo do la Kongroso mem, GIJOJ estas urbo, kiun velo» 
ras viziti pro diversaj kialoj: bela strando, milda kli- 
neto, malnova fiŝkaptista kvartalo; labor-Universitato, 
ktp. ktp. 

Kaj run ... ok 81 la laboro! 

EJ. 
  

  

   



    
158 DATREVANO DE LA “ HISPANA SOCIZTO ” 
  

En la 1.903% jaro, antaŭ ĝuste 75 jarojn, oni fondis la unuan hispanan 

asocion por la disvastigo de Esperanto, la internacia lingvo.Ĝia unua Prezidanto estis - 

la Inspektoro de Montaj Inĝenieroj S-ro Ricardo Codorniu y Sti£rico, kiu naskiĝis en Cartá 

gena ( Murcia ) la 1.8468 jaron kaj mortis en Murcia la 1.9238 jaron post la publikigo de 

multenombraj verkoj pri temoj de sia specialeco kaj pluraj broŝuroj pri Esperanto elstari 

gante la gravecon de la internacia lingvo por la progreso de la Agrikulturo, la Industrio 

kaj la ea lasta broŝuro kiun aperigis estis tiu titolita " El Secreto de la Feli 

cidad " ( la Sekreto de la Feliĉo ). 

Li posedis tri gravajn ordenojn: Granda kruco de Elizabeto la Katolika, 

“Granda Kruco de la Agrikultura Merito kaj la rubando de Alfonso la XII? 

Mi per Ĉi tiu skribaĵo volas dediĉi al S-ro Codorniu kaj al tiom da - 

hispana pioniroj, kiujfondis la unuan hispanan asocion por Gisvastigi Esperanton en nia 

lando, modestan omaĝon kaj samtempe lasi sur la paĝoj de " EBLECO " konstaton de tiu gra 

va evento por la historio de la hispana Esperanto-movado. 

KIAM LA HISTORIO DE LA HISPANA MOVADO ? 
  

Mi ofte legas pri la Esperanto-movado en Hispanio en diversaj enciklo 

pedioj sed la konkludoj, kiujn mi eltiras el miaj legaĵoj estas tre diversaj. 

El ili mi deduktas ke estas tre necesa afero verki Historion de la In 

ternacia Lingvo, en Hispanio. 

Mi komprenas ke estas tre malfacila afero, sed kun la helpo de ĉiuj - 

bonvolaj hispanaj geesperantistoj, mi opinias ke ĝi povas esti ebla tasko. 

Kion opinias pri tio la geestraranoj de HEF je kiujmi sincere fidas? 

Kion opinias la geestraranoj de la Esperanto Grupo " Jovellanos " - 

pri la ebla kompilado de regionaj informoj pri la sama afero? 

laŭ mia modesta opinio per tiu Historio ni povus stimuli niajn geju- 

nulojn.La ekzemplo de niaj pioniroj sendube estas kaj imitinda kaj imitenda. 

Iaŭ mia modesta opinio per tiu Historio ni povus stimuli niajn geju- 

ulojn.La ekzemplo de niaj pioniroj sendube estas kaj imitinda kaj imitenda,



ĈU NE AL LA INDIVIDUAJ MEMBROJ ? 
  

la nova estraro de HEF en " Notas para todos los federados " ( Notoj - 

por ĉiuj federitaj) diris, inter aliaj aferoj, ke vakas la postenoj de la voĉdonantoj de - 

diversaj regionoj kaj ĝi petas al la Esperanto “Grupoj ke ili proponu kandidatoj.Kaj mi de 

mandas min, ĉu por la novaj geestraranoj de HEF nenio signifas la individuaj membroj?Estus 

vere bedaŭrinda afero. 

Mi esperas ŝintenan ŝanĝon de la novaj geresponsuloj de HEF. 

Ĉu ĝi okazos? 

RESPONDI SKRIBAĴOJN... 
  

Oni parolas pri la krizo de la esperanta movado en nia lando.Tamen neniu 

parolas pri la kaŭzoj de tiu krizo. 

Sendube ili estas multenombraj, sed mi volas paroli pri unu, kiu ŝajnas 

Er sed laŭ mia opinio ĝi havas ĝian gravecon: Temas pri respondo al la ricevitaj - 

skribaĵoj. 

Ofte, eldonistoj, estraranoj kaj gesamideanoj de nia lando lasas sen = 

la Konas respondo skribaĵojn, kiujn ili ricevas.Kial? Mi ne scias, sed mi estas tute - 

certa, ke tiu sinteno estas tute nea por la progreso de la hispana esperanta movado. 

Ĉu vi opinias same kara legant(in)o? 

IMITINDA EKZEMPLO 

  

la Valladolida Esperanto Grupo " Fido kaj Espero " organizis dum la pa= 

sinta kurso interesajn paroladetojn, inter ili, " La Malpurigo " pri kiu parolis S-ro luis 

Hernindez Garcia, kaj " Impresoj pri la Portugala Esperanto Renkontiĝo " pri kiu parolis - 

S-ino Marfa Rafaela Urueŭa Alvarez, ambaŭ en la internacia lingvo. 

Kiam ni havos en Gij6n ion similan? 

la ekzemplo de la Valladolidaj gesamideanoj estas vere imitinda. 

Ĉu ni povos imiti ĝin? 

INSTRUISTO



TEATRAĴO 
Verkis: Aharon Megged 

El la hebrea lingvo tradukis: Faustino Castaŭo Vallina 

UNUA AKTO 

En la ĉambro de la demandisto Roĵa. Roĝa sidas apud tablo sur kiu estas mapoj, pa- 

peroj diversaj, kaj disaŭdigilo malgrandega. Apud li staras polica oficiro hungara. 

La oficiro (sin klinanta super la mapo, kaj “montranta sur punktoj en ĝi): Ĉi-tie, 
en Sombotej. La limon ili trapasis apud la vilaĝo jugoslavia Apatobaĉ. Ili 

transiris la Dragan dum la nokto. La gardistoj ne perceptis ilin. Dum la 

mateno rakontis al ili unu el la kontrabandistoj. 

Roa (leganta paperon kiu estas antaŭ 11): La francano kaj la junvirino.... Maria 

Bronza (ridas) Estas nomo konvene elektita por ĝi. Ĉu 8i estas kiu malko- 

vris la lokon de la disaŭdigilo? 

La oficiro: Ho, ne. De ŝi ne estis eble atingi ion. Sed unu el Siaj kunuloj, juda- 

no, mortigis sin je la momento kiam ni kaptis lin. En lia poŝa ni trovis 

la aŭskultilojn. Ŝi estis devigita konfesi ke estis ankaŭ aparato. Sed kie 

estis ĝi - ne povis ni atingi el ŝia buŝo. La sparaton trovis ni mem, en 

la kampo. Poste ni demandis al ŝi pri la ĉifro de la kodo de transmisio. 

Ŝi diris ke ĝi troviĝas en libro, apud la aparato. Mensogo. 

Roja: Ĉu vi serĉis? 

La oficiro: En ĉiuj la kampoj de la vilaĝo. Nenion trovis ni. 

RoJa: La ĉifron ŝi memoras parkere. La afero pri la libro estas mensogo. Se ni 

atingos el ŝia buŝo la sekreton de la ĉifro ĉi tio estos la plej grava 

afero kiu venis al niaj manoj ekde kiam alvenis la germanoj. Duflanke gra- 

va, ĉu vi komprenas kion mi volas diri? 

La oficiro: Ho, jes 

RoJa: Grava kontraŭ la alianculoj en okazo de bezono„ kaj grava kontraŭ la ger- 

manoj (ridas) ankaŭ en okazo de bezono.... 

La oficiro: Ho, jes! jes! 

RoJa: Kaj kion Si diras? 

La oficiro: Nenion. Tri tagoj kaj tri noktoj ili agadas sur Ŝi - kaj ne eĉ vorto. 

Roja: Kaj vi kalkulas ke 81 estas Judino? 

La oficiro: Evidente. Du el ŝiaj vortoj estas judaj. Sec ŝi konas bonege la hunga- 

ran lingvon kaj konas perfekte Budapeŝton. 

RoJa: Kaj 8ŝia nomo - Varia Bronza? 

La oficiro: Tiel diris ŝi, sinjoro oficiro. (alvenas policisto kaj salutas) 

La policisto (al la oficiro): Denove ŝi svenis. 

La oficiro: Verŝu akvon sur ŝi, kaj daŭrigu la batadon. 

La policisto: Jes, sinjoro oficiro. (sin turnas denove) 

RoJa: Atendu monenton. Kion Si diras? 
La policisto: Neniun vorton, Kiam ni interrorpas la batevon - $1 parolas al ni kva-= 

zaŭ estus ŝi la demandistino kaj ni la malliberuloj. Oni vangofrapis al ŝi 

surface forte - kaj 81 responcas malrespekte tiamaniere..». 

RoJa: Faŭzu provizore. Donu al ŝi ripozon. 

La policisto: Jes, sinjoro oficiro. (eliras) 

Roĝat - Ĉu vi demandis ĉu 84 havas parenculojn ĉi tie? 

La oficiro: Unue $1 diris ke ŝi ne havas iun perenculon. Poste, kiem Ŝi ne povis 

suferi plu la frapadon - ŝi donis nomojn kaj aŭresojn. Ni sendis por Ek- 

zameni la aferon. Mensogoj. Ni trovis “neniun Bronzan. Sed Buuapeŝton ŝi 

konas bonege, tute. 

RoJa: Ne estas dubo ke 8i havas kontaktojn tie ĉi. Unu adreson almenaŭ. Kaj se



ni malkovros ĝin ~= eble ni malkovros ĉion, Kaj el la buŝo de tiu francano, 

kia estas lia nomo?..».. 

La oficiro: Pierre Tanrdie. 

Roja: Ĉu vi ne povis elpreni ŝian veran nomon? 

La oficiro: EĈ per iuj turmentoj ne. Kaj eble li ne scias ĝin. Li diris nur ke ren- 

kontiĝis kun ŝi ĉe la partisanoj de la ĝeneralo Metatial, kaj ke ŝi estas 

brita oficirino. Ili ambaŭ estas malmolaj nuksoj, mia sinjoro oficiro. En 

Sombotej oni batis ŝin ĝis tiel ke ŝi preskaŭ elspiris ŝian animon, kaj ŝi 

ne diris eĉ vorton. Oni metis 8in en malliberejo - kaj ŝi provis ĵeti sin 

tra la fenestro. Ankaŭ en la trajno, en la vojo al tie-ĉi, ŝi volis morti- 

gi sin; Kaj ĉi tie (14 montras la apudan ĉembron) - tri horoj oni batadis 
la platojn de ŝiaj manoj kaj piedaj, kaj ŝi ne rivelis eĉ unu vorton. Wor- 

tuloj estis kiuj malfermis iliajn buŝojn post torturoj kiel tiuj ĉi. Kaj 

ĝi estas knabino bela, malgraŭ Gosaco 

Roja: Kaj judino, vi diris, 

La oficiro: Verŝajne. Kvankam mi ne kredis ke povus ekzisti en la juĉanoj fiereco 

kiel tia. 
Roja: Tamen, punkto febla ekzistas en ŝi. 

La oficiro; Ne en Ŝia organismo. Oni frapadas al ŝi ĝis kiam Ŝi svenas, kaj kiam ŝi 

vekiĝas denove 81 parolas neniom. Nur ripetas pri tio kion ĵam parolis. 

Jam okazis ke unu el la frapistoj svenis eĉ antaŭ ol svenis Ŝi. Kaj niaj 

policistoj ne havas molan animon, kiel vi scias. 

Roja: Sed punkto febla ekzistas en ŝi, kiel mi diris, ne en Ŝia korpo. Ŝia 'sin- 

ofera spirito estas forta, sed estas ankaŭ ŝia malforteco. Ĉu vi komprenas? 

La oficiro; Ne tute, mia sinjoro oficiro. 

Rojas Kunvenigu ŝin ĉi-tien, 

La oficiro eliras el la ĉambro. Post momento eniras kaj post li Oko Signaloj de 

torturoj estas en ŝia vizaĝo kaj korpo. Du policistoj eskortas ŝin. 

Roĵa (al la policistoj): Eliru vi. (la policistoj eliras, Al Ĥanna): Vi povas didi.. 
(mokante) Maria Bronza. 

Ĥanna falas sur la seĝo kaj rigardas rekte liajn okulojn, 

Roja (rigardas ŝin ridetante); Bela knabino.... ankaŭ tre juna.... kian aĝon vi ha- 

vas, Maria Bronza? (Ĥanna ne zasponenes EE la oficiro); Laŭ via penso kio- 

ma estas Sia aĝo? 

La oficiro: Dudek - dudek du, ne pli. 

Roĝa: Jes, jes. (al Ĥanna): el bona familio sendube, .ĉu ne? teŭ la oficiro): ĉu 
ne estas terura sendi knabinon kiel tiu-ĉi al tasko tiom danĝera? 

La oficiro: Terura, mia sinjoro oficiro. 
Roja: Kaj kio impulsas al vi eliri al tasko danĝera kiel tiu-ĉi? Sendube ne la amo 

al aventuroj! Vi ne faras sur mi tiun impreson, Kaj eble misio sankta? ek- 

zemple, helpi la aviadilojn trovi la vojon al niaj montoj kaj vilaĝoj, por 

bombardi ilin? (al la oficiro); Vi ne bezonas ŝiajnrespondojn. Domaĝe pri 
beleco kiel ĉi-tia. (al Ĥanna): la oficiro diris al mi ke la libron ili ne 

trovis. Mi certigas ke se vi deziras, vi povos diri al ni unu frazon, kiu 

estas multe necesa por ni scii. Tial finis la serĉado, kiu ne estis agrabla 

'por vi precipe, kaj ankaŭ ne por ni. 

Ĥanna; Mi jam diris ĉion kion mi devas diri, 

Roĝa: Cu vi scias kio atendas al vi? 

”“Ranna silentas, 

(ĉi daŭros )



DA POKOJ 
ENTE 

POMOjsesess-se~.- l Ko. 

Sukero...se..ce.. Y Kg. 

Citrono.....«..4. ] (malgranda ) 

e 

Konjako..sesveee 1 pokalo 

Sengeligu la pomojn kaj tranéu ilin je kvar peooj 

kaj demetu la kernojn. 

Poste, metu ilin en kaserolon el terakoto kaj aldo- 

nu la sukeron, la citronan sukon, la akvon kaj la kon- 

jakon, 

Mi devas kuirigi ĉion ĉe malrapida fajro ĝis ke la 

pomoj estos molaj, 

Kuiristinos Pilar  



  

VOJAĜANTOJ 

Da vojaŝantoj sidas kaj parolas en bonko do stacidomo. 

Unu el ili eltiras el sia poŝo pakedon da cigaredoj. Prenas unu kaj ekfumas, 

la alia demandas de lis 

= Kara amiko, bonvolu, ĝu restas al vi pli da cigaredoj? 

- Ne kontraŭe, respondas tre serioza la unua, restas al mi malpli. 

9000000000000 

MARISTOJ 

Dia nordhispana maristo laboras en snsla Ŝipo. 

Alveninte havenon li elŝipiĝis kaj krias hispane al unu el siaj kolegojs 

— Hel vi, Setu ŝnuregon! 

Sed la alia ne komprenas kion li diras kaj faras nenion. 

Li denove ripetast 

— He! vi, ĵetu Snuregon! 

Sed la alia faras nenion kion li petis, kaj tiam, en angla lingvo, li dirass: 

- Do you speak in english? ( Ĉu vi parolas la anglan lingvon? ). 

~ On, yes, very well ( Ho, jes, tre bone ) ~ respondas la alia. 

~ Do, kial vi ne ĵetas Snuregon?-respondas hispane la unua meristo 

2000000000000
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Supo de litero dovoj dekavaliro 
ClA[BLBIEL[Ul[ndO , Komencante per la 

PLI | CEN =: olz(islalklelala . do y O ka 

= ta ), kaj laŭ ap | ĉa |as |a mo =» 
R|O|M|O[R| E|S|A la kavalira movo 

DO| K| s|P|m|1|N maj lae) kas ara] 9" la ŝakludo, - 
BIR(O0|IT[G|U|E|Z 

trova hispanan - 

TA [SO [ES proverbon, 
BOJA [NA L|E|T|¡O 

1/U|7]o|G|a|plo SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENIGMOJ, 

AA AEA ja m[A[S E MOVOJ DR KAVALIRO: Kura- 
Tiu ĉi kvadrato plena da literoj E[T[A 5 ALA ciston, konfesprenanton kaj ad 

enhavas ses nomojn de arbojn, Ser | ||! ITIDSMA Ej vokaton, oni ne devas trompi. 

ĝu ilin! 
ABELSJO: 

Pro tio vi povas legi horizonta~ 1.= lagono, —4,= Koliko, 

le, vartikale kaj eĉ diagonale ~= Dm Mona l ; 

en ambaŭ direktoj sed ne trans- SENPA URNO, 

saltu literojn. ; „EKZ TIO do» Komoĝo 

  

    
e Helpe de la sekvantaj difinoj, trovu ses vortojn el tri duli. 

a e e Jo teroj silaboj, tiamaniere ke ĉiu vorto komenciĝu pro la cir- 

klo en kiu estas la sago kaj sekvonta movado de montriloj je 

horloĝo, 

I) Ido de sovaĝaj rabobestoj el la genro kaniso, 

similanta altkuran hundon kun pendantaj vosto 

kaj kapo, kaj vivanta en arbaroj. 

2) Tio, kion oni donas kiel atssto de bonvolemo, 

amikeco, favoro,k,t.p. 
3) Ŝanĝi la formon, unu el la ecoj de io ne tu- 

ŝante la esencon. 
4) Vira manikhava vesto, el tolo, kotono, silko, 

nilono, k.s. kovranta la kolo ĝis la femuro, ~ 

putata sub la ordinara kostumo, kaj kutime „ 

videbla eĉ la kolumo, kaj la manumoj. 

5) Karneca frukto, kiel matura estas flava, mal~ 

pli ofte verda kun globformoj aŭ elipsformoj. 

6) Absoluta, krusla regnestro.  


